Nimicul neoclasic
„Cu manualul corect în geantã, «bolºevicii de piaþã»
vor fi capabili sã zboare în þãrile postsocialiste ºi sã utilizeze versiunea
pacifistã a metodelor lui Lenin pentru a realiza tranziþia inversã.”
Joseph E. Stiglitz

Economia clasicã are o problemã greu solubilã: timpul.
De fapt, timpul este o condiþie caeteris paribus pentru
sistemul conceptual al ceea ce numim economie clasicã.
Adicã fundamentele teoretice ale Economiei Politice puse
de Adam Smith în contextul strãpungerilor raþionale ale
Iluminismului.
În fapt, era vorba de un model explicativ al progresului
material, cu variabilã centralã avuþia. Ca orice model
explicativ ºi acesta s-a bazat pe simplificare. În contextul
modei secularizãrii, modelul s-a bazat ºi pe obiectivarea
raþionalã a unei forþe regulatoare, de naturã nonsubiectivã,
care sã centrifugheze eºecurile de la norma randamentalã.
Piaþa a luat locul inimii sistemului. Succesul era efectul
aplicãrii inflexibile a indicaþiilor de reþetar – atestat într-un
perimetru canonic de proprietatea privatã, concurenþã ºi
piaþã. Preexistenþa acestora este un dat metodologic. Nu
existã ordine de prevalenþã, nici de contingenþã în acest
triunghi al magiei raþionale.
Din perspectiva proceselor emergente timpul însã nu
poate fi ignorat fãrã sã se proclame inconsistenþa epistemicã
a economiei clasice. Mai ales conflictul sãu cu logica.
Ilustrativã este discuþia dacã rãmâne sau nu o asumpþie cã
piaþa valideazã eficienþa doar dacã existã simultan douã
precondiþii: proprietatea privatã ºi concurenþa.
În reperele unei economii funcþionale de piaþã aceastã
relaþionare are putere de lege. Piaþa este o consecinþã a
exercitãrii dreptului de proprietate dupã regulile procustiene
ale concurenþei. Conteazã în egalã mãsurã pentru eficienþã
proprietatea ºi concurenþa. Funcþionarea pieþei este
dependentã la modul absolut de proprietate ºi concurenþã.
Absenþa unei dependenþe blocheazã mecanismul. Piaþa nu
are sens dacã dualismul condiþional nu are conþinut.
Gemenitatea determinismului este fundamentul viziunii
economiei clasice.
Aplicarea invariabilã a acestei teorii legitimeazã ortodoxia
economie clasice. Dar ºi inconsistenþa ei funciarã în condiþii
de schimbare.
Cel mai elocvent episod, din care economia clasicã ºi-a
fabricat o crizã conceptualã, aproape fatalã, a fost tranziþia
postcomunistã. Aliniamentul economic al celui mai mare
proces transformaþional, cu valoare de testare pentru
economia clasicã, a însemnat trecerea de la economia
planificatã, de tip socialist, la economia de piaþã, de tip
capitalist. Dipticul canonic al transformãrii a fost liberalizare – privatizare. Prin luneta liberalizãrii – mai întâi a
preþurilor – s-a þintit concurenþa, iar prin telescopul

privatizãrii s-a focalizat proprietatea privatã. Adam ºi Eva
creaþi deodatã. Tentaþi de pomul cunoaºterii neoclasice,
aceºtia erau destinaþi sã procreeze instantaneu, natural ºi
inconºtient pruncul trinitãþii primare: piaþa. Cu alte cuvinte,
întâmplarea este predeterminatã pentru ca teoria neoclasicã
sã rãmânã infailibilã.
Dar ce se poate întâmpla inevitabil în teorie nu se poate
întâmpla concret în realitate, unde lucrarea transformatoare
se percepe pe axa timpului. Ca sã existe cauze ale efectului
scontat, cauzele trebuie create. În ce ordine, chiar în ce ordine
de prioritate, cum reclamã limitele simultaneitãþii impuse de
principiul antropic ºi nu de iluzii teoretice ºi închipuiri
abstracte, atemporale ºi aumane, este marea provocare. Dacã
proprietatea privatã ºi concurenþa nu pot fi create deodatã
ºi instantaneu – dupã obligativitatea imposibilului ilustratã
de adevãrul testat istoric cã natura, inclusiv natura umanã,
nu face salturi – piaþa se mai naºte? Sau, mai precis, în cât
timp se naºte? Copilul teribil al economiei clasice evolueazã
în placentã în mod natural un timp rezonabil pânã sã poatã
scoate þipãtul aºteptat care ne certificã faptul cã nu este
nevoie de incubator? Piaþa poate sã fie o expresie umanã a
performanþei?
Faptul cã economia neoclasicã – fiica vajnicã a economiei
smithiene – nu a dat rãspunsuri la aceste provocãri a
prejudiciat traseul ºi consistenþa proceselor transformaþionale postcomuniste. Refuzul, inspirat de teoria
neoclasicã, de a se accepta ordinea de prioritate în
secvenþele schimbãrii, deopotrivã cu regulile jocului ºi
instanþele de echilibru, a încãrcat tranziþia cu problemele
gestiuni crizelor structurale, în universul cãrora de
semnificaþii fricþiunile au dijmuit efectul.
Liberalizarea imediatã ºi privatizarea peste noapte nefiind
posibile, piaþa a întârziat sã aparã. ªi oricum nu avea cum
sã-ºi facã simþitã funcþia reglatoare ºi de testare a eficienþei
alocative. Consecinþa: distorsionarea capacitãþii
informaþionale a preþurilor ºi pierderea de potenþial economic
prin privatizare ilegitimã.
Scopul economiei neoclasice n-a mai scuzat mijloacele
în aceastã situaþie. Mijloacele, însã, au pus sub semnul
inconsistenþei scopul.
Economia Politicã în general, cea neoclasicã în particular, suferã de autoconsistenþã. Ca ºi viziunea filosoficã a
modernismului, care ambiþioneazã sã se întemeieze doar pe
nou, creând o ontologie din nimic, economia clasicã apare
ca o reþetã de autoritate autolegitimatã ce explicã o realitate
care funcþioneazã doar teoretic.
Marin Dinu
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